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Az előadás részei szatirikusan

• „Az igaz Isten a megmondhatója, hány ingyenes 
kiadványt töltöttem már le, talán három életre 
valónál is többet. Ez van, létezik két dolog, aminek 
egyszerűen nem tudok ellenállni: az ingyen kaja, és 
az ingyen könyv.” Steve Weber, KindleBuffet blog

• „Bizonyosan tudod, hogy Szinnyei egy lexikont 
kezdett meg a magyar írókról. Huszonöt füzet jelent 
meg eddig, s még csak a B betűnél tart. Most azon 
gondolkozik, hogy ne indítson-e egy lexikont az 
olvasókról. Mert ezek sokkal kevesebben vannak.” 
Sipulusz (Rákosi Viktor)



Előadás részei konkrétan

• Self-publishing, és hazai helyzete

„A New York Times friss kutatása szerint az USA-ban a 
megkérdezettek 81 százaléka mondta azt, hogy érzése szerint egy 
megírandó könyv az élete… Egyszerű matematikával kiszámítható, 
hogy ez kétszáz millió tervezett könyvet jelent. Miért csodálkozunk a 
self-publishing átütő sikerén?” (Self-Publishing Resources Blog)

• Könyvingyenesség a print és a digitális korban

„Eljött az e-könyv készítő mechanika kora. Ez az eszköz olyan, mint a 
kenyérpirító. Reggel elsuhanok a nyomtatott kötetek szekrénysora 
előtt, megragadok egyet, és beleteszem a toaster-szerű szerkezetbe. 
Néhány perc múlva a teljes tartalom a Kindlémen, asztali 
számítógépemen, telefonomon van. Bárhol olvashatom, 
hozzáférhetek a szöveghez. Kísér a könyv mindenfelé, nem én viszem 
a könyvet magammal.” (Jason Merkoski, Kindle-mérnök)



Self-publishing: ma
• Az informatika lehetővé tette a professzionális szereplők 

kikapcsolását, pl.: kiadó, dizájner, nyomda, kereskedő

• Kialakulhatott a közvetlen publikálás rendszere

• Más formák is lehetségesek: pl. weblap, blog, hírlevél, e-
magazin, e-folyóirat; ezeket mégsem soroljuk a Self- P.-hez, 
mert a könyvszerűség ismertetőjegyeivel nem rendelkeznek. 

A fogalom alatt azt értjük, hogy a szerző megőrzi a 
könyv ismertetőjegyeit, ám művét nem hivatásos 
szakemberek és intézmények útján juttatja el az 

olvasókhoz, hanem közvetlenül, self-publishing-ra
szakosodott portálon keresztül.    



Elérhető publikációk a témában

• Kerekes Pál: Self-publishing. 
Az ön-menedzselésű független könyv 
kiadói és irodalmi modellje.
[elektronikus doc.] NÉRO sor. 
Budapest, Kossuth Kiadó, 2015.

• Kerekes Pál: Self-publishing. 
E-nyelvmagazin. 2015. Elérhetőség: 
http://e-nyelvmagazin.hu/2015/10/16/self-
publishing/



A független publikálás 
ismertetőjegyei

• Szöveg és címlap automatikus feltöltése
• A portál előír néhány formázási követelményt, 

ha valaki ezt nem képes betartani, fizetős 
szolgáltatásként nyújt segítséget

• Nincs kiadói kontroll, bizonyos tiltott témák 
előfordulhatnak

• A szerző maga vállalja a felelősséget a 
tartalomért

• A szerző maga végzi a könyv árazását, 
marketingjét, terjesztését, a portál csak felületet 
ad.



Plusz

• Gyorsaság, variálhatóság

• Intézményi utak rövidítése

• Szűk érdeklődésre számító 
témák  is megírhatók

• Inspirativitás

• Amatőr szerzők 
bekapcsolódása

• Nem felismert remekművek is 
napvilágra kerülhetnek

• Nyelvi korlátok oldódása

Mínusz

• Nyelvi és tartalmi kontroll 
hiánya

• Egyes témák túlsúlyba 
kerülése

• Plágium, tartalommal való 
visszaélés lehetősége

• Írói „szenvedély-betegség” 
megjelenése

• Globalitás problémaköre



Publio : első hazai próbálkozás

2018. február 1-es adat 

• Self-publishing könyvek száma: 1872

• Regisztrált szerzők száma: 2737

• Eladott könyvek száma: 175 193

• Alvállakozásban nagy partnerekkel:

Libri: Én Kiadóm

Bekebelezve: Rukkola



Könyvingyenesség
Korunk, 2018. 2. szám. 112-118. old.

„Az anyagi javak megszerzésének lehetősége – az, amit autó
vallásnak lehetne nevezni – a külföldi utak drága kóstolói: új
célokat írtak az emberek lelkébe; írók és olvasók közé egy nyugati
jellegű szórakoztató ipar nyomult, élén a hipnotikus hatású
televízióval, mely kegyetlenség és érzékiség, bűnügyek és
dalfesztiválok ingereivel hódítja el a potenciális olvasókat, míg a
magára adó kisebbség sznobizmusa a nyugati irodalom divatos
neveiben találja meg külföld-imádatának méltó táplálékát. Ideje,
hogy az irodalom, a viszonyainkban gyökerező 
irodalom, ellentámadásba kezdjen…” 
(Németh László, 1967)

„Az igazi olvasók diktatúrája 1980 
vagy 90-re mégiscsak valósággá 
legyen!”



Az ingyenes magyar elektronikus 
szöveggyűjtemények

• Az elektronikus irodalom ingyenes magyar 
nyelvű könyvtárai, 

• a free e-book és text applikációk 
elérhetőségei, 

• a nyílt magyar szövegbázisok globális és hazai 
könyvterei


